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KATA PENGANTAR 

 Masalah gizi pada anak remaja, baik gizi kurang maupun gizi lebih, 

merupakan masalah yang serius yang harus segera ditangani. Terutama remaja 

perempuan, karena merupakan calon ibu. Kajian mengenai SUN Movement, atau 

Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan yang dimulai sejak kehamilan hingga 

anak usia 2 tahun menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan masih 

belum optimal. Dibutuhkan intervensi gizi dan kesehatan bahkan sebelum 

kehamilan dimulai, yaitu sejak remaja. Dengan demikian dapat memutuskan 

rantai gizi buruk yang ada pada keluarganya sejak dini. 

 Remaja menghabiskan hampir sepertiga dari waktunya setiap hari di 

sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua terdekat dengan seorang remaja, 

setelah keluarganya. Oleh karena itu peran guru di lingkungan sekolah, sebagai 

sumber informasi utama bagi anak remaja di sekolah, merupakan peran penting 

yang harus dirangkul oleh pelaksana program gizi dan kesehatan. Dengan 

pendidikan gizi dan pelatihan intensif kepada guru sekolah, diharapkan mereka 

dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan gizi secara 

berkelanjutan. 

 Departemen Gizi Masyarakat, Institut Pertanian Bogor bekerjasama 

dengan SEAMEO RECFON bermaksud menyelenggarakan studi efektifitas dari  

Modul Gizi dan Kesehatan Remaja yang telah dikembangkan. Penelitian ini 

menjadi penting sebagai langkah awal implementasi pendidikan gizi di sekolah, 

khususnya di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan/Atas. 

 

 

Jakarta, 24 November 2017 

 

Purnawati Hustina Rachman, M.Gizi 
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A. LATAR BELAKANG 

 Remaja merupakan periode yang membutuhkan asupan gizi yang tinggi 

dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa remaja, 

pertumbuhan fisik sangat pesat karena terjadinya pubertas. Selain itu, banyaknya 

aktivitas dapat mendorong peningkatan nafsu makan. Angka Kecukupan Gizi 

yang tercantum dalam AKG (2013) menunjukkan bahwa kebutuhan energi harian 

bagi remaja usia 13-15 mencapai 2475 kkal bagi laki-laki dan 2125 kkal bagi 

perempuan. Kebutuhan protein juga mencapai puncaknya, yaitu 72 g dan 69 g 

untuk masing-masing laki-laki dan perempuan. Peningkatan kebutuhan juga 

terjadi pada berbagai zat gizi lain yang secara umum melebihi orang dewasa. 

 Pola makan pada remaja cenderung kurang baik. Pengambilan keputusan 

untuk konsumsi mayoritas dipengaruhi oleh teman sebaya atau interaksi sosial. 

Pembatasan makanan umum dilakukan untuk menjaga badan tetap langsing sesuai 

body image. Di sisi lain, remaja lebih memilih makanan fast food dengan asupan 

lemak jenuh, gula dan garam yang tinggi dibanding sayur dan buah. 

 Masalah gizi pada remaja masih cukup tinggi. Riskesdas (2013) 

menunjukkan bahwa secara Nasional prevalensi pendek (TB/U) remaja usia 13-15 

tahun sebesar 35,1 % (13,8% sangat pendek dan 21,3 % pendek). Prevalensi kurus 

(IMT/U) masih sebanyak 11,1 %. Di sisi lain,  prevalensi gemuk juga masih 

cukup tinggi, yaitu sebanyak 8,3%, bahkan 2,5% mengalami obesitas. 

 Pendidikan gizi untuk remaja perlu dilakukan. Konsumsi makanan pada 

remaja akan berdampak pada usia dewasa. Program pendidikan gizi pada anak 

remaja telah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Di Lampung Barat, materi 

pengetahuan pangan dan gizi yang dimasukkan ke dalam muatan lokal pada 

kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhasil meningkatkan tidak hanya 

pengetahuan gizi, namun juga perilaku makan, kelancaran proses belajar-

mengajar serta dukungan orang tua (Sungkowo et al. 2008).Walaupun demikian, 

pendidikan gizi (khususnya pedoman gizi seimbang) belum terintegrasi dengan 

keamanan pangan dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kurikulum 

sekolah. Berangkat dari masalah tersebut diperlukan adanya modul mengenai gizi 

dan kesehatan bagi guru remaja putri yang terletak di SMP dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Suatu studi menemukan bahwa pelatihan dengan 

menggunakan modul yang dikemas dengan benar (gambar-gambar menarik) bisa 

menjadi salah satu media pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan, baik guru maupun siswa. 

 Guru  merupakan sumber informasi utama bagi remaja di sekolah. Guru 

dapat mempengaruhi pola pikir, meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

selanjutnya juga mendorong perubahan perilaku siswanya bahkan masyarakat 

Indonesia ke arah yang lebih sehat. Oleh karena itu, guru memerlukan modul dan 

pengembangan kapasitas melalui Training of Trainers (TOT) agar mampu 
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menyampaikan topik-topik terkait pangan dan gizi. Dengan demikian, studi ini 

menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji apakah modul 

tersebut memberi dampak sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 Desa Cihideung Ilir, Kabupaten Bogor menjadi lokasi yang dipilih untuk 

studi ini. Hal ini disebabkan desa tersebut merupakan salah satu wilayah binaan 

SEAMEO RECFON bersama dengan kelima SEAMEO Centers lainnya di 

Indonesia. 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerimaan guru sekolah terhadap modul gizi dan kesehatan 

yang telah dikembangkan. 

2. Untuk mengetahui penerimaan siswa sekolah terhadap program edukasi gizi 

dan kesehatan yang disampaikan oleh guru. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan guru dan siswa dalam mengikuti 

pendidikan gizi dan kesehatan. 

4. Untuk mengetahui perubahan pengetahuan terkait gizi dan kesehatan, pola 

makan, dan perilaku hidup bersih dan sehat siswa, serta membandingkannya 

antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. 

5. Untuk mengetahui status gizi siswa sebelum dan sesudah intervensi serta 

membandingkannya antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. 

6. Untuk mengetahui kadar hemoglobin siswa sebelum dan sesudah intervensi 

serta membandingkannya antara kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan kapasitas guru SMP dan 

SMK trainer modul gizi dan kesehatan. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap 

peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan siswa SMP dan SMK. 

A. Bagi subjek penelitian 

 Peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan siswa sekolah menengah 

pertama yang nantinya akan berdampak pada perbaikan perilaku terkait 

gizi, kesehatan, dan pola hidup bersih dan sehat. 

B. Bagi institusi pendidikan tinggi 

 Pengembangan kapasitas institusi sebagai pusat penelitian gizi dan pangan. 

 Modul gizi dan kesehatan yang dikembangkan dapat dijadikan bagian dari 

upaya diseminasi informasi gizi dan kesehatan kepada masyarakat. 
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C. Bagi masyarakat 

 Modul gizi dan kesehatan yang dikembangkan dapat dijadikan alternatif 

dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya meningkatkan status 

gizi dan kesehatan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah kejuruan. 

 

D. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Studi ini merupakan studi kuasi eksperimental dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Terdapat dua kelompok yang akan 

dibandingkan yaitu kelompok intervensi yang akan diberikan Modul Gizi dan 

Kesehatan Remaja, serta diberikan pelatihan mengenai penggunaan dan 

penyampaian modul kepada para gurunya, sedangkan kelompok kontrol adalah 

sekolah yang tidak menerima pelatihan maupun Modul Gizi dan Kesehatan 

Remaja. Rancangan ini dipilih karena intervensi berupa edukasi gizi dan 

kesehatan dimana sulit untuk membedakan perlakuan subjek pada lokasi yang 

sama. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Baseline, 2) Intervensi 

edukasi gizi dan kesehatan (pelatihan untuk guru dan penyampaian edukasi gizi ke 

siswa), dan 3) Endline. 

 

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Intervensi pendidikan gizi dilakukan di SMP Terbuka Ciampea, SMP 

Darussolihin, SMK Persada, SMK Geo Informatika dan SMK Farmasi Gelenium 

yang terletak di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Bogor. Dalam 

perjalanan penelitian, intervensi juga dilakukan di SMP PGRI Ciampea, Desa 

Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea. Sekolah yang dipilih sebagai kontrol 

adalah SMP dan SMK Pelita yang berada di Desa Warung Borong, Kecamatan 

Ciampea, yang merupakan rujukan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Ciampea atas dasar kemiripan kondisi sosio ekonomi dengan sekolah intervensi. 

Pelaksanaan penelitian dimulai sejak Maret 2017 sampai November 2017. 

C. Jumlah Sampel 

 Untuk penentuan sekolah, penelitian ini menggunakan total sampling 

untuk seluruh SMP dan SMK di Desa Cihideung Ilir, yaitu 2 SMP dan 4 SMK. 

Salah satu SMK, yaitu SMK Agri Insani menolak untuk berpartispasi dalam 

penelitian dengan alasan tidak merasakan manfaat dari program program yang 

telah dilaksanakan sebelumnya sehingga secara keseluruhan terdapat 5 sekolah 

intervensi. Sedangkan SMP dan SMK kontrol dipilih berdasarkan wilayah desa di 

Kecamatan Ciampea yang memiliki kemiripan karakteristik demografi dan sosio 
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ekonomi dengan Desa Cihideung Ilir berdasarkan rujukan dari UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan Ciampea.  

 Jumlah siswa SMP dan SMK yang dilibatkan dalam baseline dan endline 

akan dilakukan pengambilan besar sampel dengan menggunakan rumus besar 

sampel pada dua populasi rata-rata sebagai berikut:  

 
Diketahui: 

Z1-α= tingkat kepercayaan 95 % sebesar 1,96 

Z1-β= kekuatan uji sebesar 90 % sebesar 1,64 

µ0= Mean variabel di kelompok kontrol  

µa= Mean variabel di kelompok intervensi  

σ= standar deviasi pada kelompok kontrol  

n= besar sampel  

 Untuk mengantisipasi terjadinya drop out maka ditambahkan sebesar 20% 

sehingga jumlah besar sampel penelitian ini adalah 384 orang. 

 

Tabel 1. Perhitungan Besar Sampel 

Variabel 
Mean 

Kontrol 
SD 

Mean 

Intervensi 
SD n/ klp 

 20% 

Drop out 

rate 

Total 

N/ 

klp 

Total 

N 

Pengetahuan Konsep 

Dasar Gizi
1 

61.84 10.52 73.72 19.23 27  5.4 32.4 64.8 

Pengetahuan klasifikasi 

pangan dan gizi
1
 

64.91 12.57 71.23 21.08 119  23.8 143 286 

Pengetahuan 

Keseluruhan
1
 

64.47 12.5 75.13 23.21 48  9.6 57.6 115 

Perilaku kebiasaan 

makan
1
 

11.45 0.69 13.85 2.8 12  2.4 14.4 29 

Frekuensi makan
1
 4.92 0.6 4.1 -0.03 5  1 6 12 

Hb
2
 10.74 2.03 9.71 1.82 55  11 66 132 

Status Gizi (IMT) 24.8 3.82 25.6 3.82 160  32 192 384 

Sumber: Sungkowo(2008), Kabahenda (2002) 

  

Sebanyak 384 subjek dialokasikan secara proporsional sesuai dengan jumlah 

murid yang terdapat pada seluruh SMP  dan SMK di lokasi terpilih. Kemudian 

dipilih secara acak siswi kelas 7 dan 8, atau kelas 10 dan 11 hingga diperoleh 

jumlah sample size yang dibutuhkan di setiap sekolah. 

D. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah siswi SMP kelas 7 dan 8, atau SMK kelas 10 dan 

11 serta mendapat persetujuan dari orangtua untuk ikut serta dalam penelitian ini. 
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Kriteria inklusi bagi sekolah adalah belum pernah menerima program intervensi 

gizi dan kesehatan. 

E. Metode Pemilihan Sampel 

Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid yang sedikit, seluruh siswi kelas 

7 dan 8, atau SMK kelas 10 dan 11 direkrut sebagai sampel. Bagi sekolah yang 

memiliki jumlah murid yang banyak, dilakukan random sampling hingga 

memperoleh jumlah sample size yang diperlukan. 

F. Metode Pengambilan Data dan Instrumen 

 Baseline (Pre-Intervention). Pengukuran baseline bertujuan untuk 

mengetahui kondisi awal subjek sebelum diberikannya intervensi edukasi gizi dan 

kesehatan. Pengukuran ini dilakukan pada siswa SMP dan SMK, baik pada 

kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Variabel yang diukur saat 

baseline antara lain sosio demografi dan ekonomi siswa, pengetahuan siswa 

terkait gizi dan kesehatan, kebiasaan sarapan pagi, keberagaman konsumsi, 

kebiasaan membawa bekal, kebiasaan jajan, serta kebiasaan cuci tangan, 

menggosok gigi, aktivitas fisik, berat badan, tinggi badan, status gizi, dan kadar 

hemoglobin. Sedangkan variabel sekolah yang diukur di awal penelitian adalah 

umur guru, lama bekerja, jumlah guru di sekolah, fasilitas terkait praktik gizi dan 

kesehatan di sekolah, tingkat pendidikan guru, serta mata pelajaran yang diampu.  

 Intervensi. Perlakuan yang diberikan untuk kelompok intervensi adalah 

pemberian pelatihan penggunaan modul gizi dan kesehatan bagi para guru sekolah 

SMP dan SMK. Sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan selama 

periode intervensi. Pelatihan diikuti oleh guru wali kelas 8, dan 11, penanggung 

jawab UKS, dan kepala sekolah pada setiap sekolah di kelompok intervensi. 

Pelatihan diberikan dalam 2 sesi (2 hari berturut-turut). Durasi pelatihan adalah 7 

jam per sesi. Pelatihan diberikan oleh tim peneliti yang merupakan ahli pangan 

dan gizi. Pelatihan diberikan di ruang Teaching Cafetaria, Departemen Gizi 

Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Topik umum dan tujuan pelatihan 

untuk dua sesi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pengenalan pesan edukasi gizi dan kesehatan dan karakteristik 

pembelajaran anak. 

Pertemuan pertama bertujuan untuk mengenalkan dan membahas materi 

dan pesan dari modul gizi dan kesehatan. Topik dari pesan edukasi, antara 

lain gizi pada masa remaja, gizi seimbang (konsep, manfaat dan 

konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dampaknya bagi 

siswa), memilih jajanan sehat dan aman, serta perilaku hidup bersih dan 

sehat (kebiasaan cuci tangan degan sabun dan menggosok gigi). Metode 

yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar dan group work 

menggunakan media kartu metaplan. 
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Pada pertemuan ini juga dibahas mengenai karakteristik pembelajaran 

anak yang bertujuan untuk mengenalkan sifat sifat pembelajaran anak 

beserta psikologis anak dalam menerima materi mata ajar di sekolah. 

Dengan mengetahui karakteristik anak diharapkan guru dapat memahami 

bahwa setiap anak berbeda dan pendekatan yang digunkan dan proses 

pembelajaran disekolah pun berbeda. 

2. Metode penyampaian pesan edukasi gizi dan kesehatan (micro-teaching) 

& simulasi. 

Dalam pertemuan ini peserta diperkenalkan dengan berbagai metode yang 

kreatif dan menyenangkan untuk menyampaikan pesan pesan gizi yang 

tertuang di dalam modul. Selain metode seminar, role playing digunakan 

untuk mempratikkan metode metode tersebut dengan sesama guru. Pada 

sesi ini juga dilakukan simulasi dengan meminta para guru menyampaikan 

pesan gizi dengan metode kreatif di hadapan guru-guru yang lainnya. 

 Pada tahap ini juga dilakukan proses evaluasi mengenai modul edukasi 

gizi dengan cara menggali persepsi guru, baik terhadap konten modul tersebut 

maupun kemampuan guru untuk menyampaikan pesan edukasi gizi kepada para 

siswa. Eksplorasi ini dilakukan secara kualitatif dengan diskusi kelompok terarah 

pada guru-guru, baik sebelum dan sesudah pelatihan.  

 Termasuk dalam rangkaian peningkatan kapasitas guru guru sekolah 

adalah pembuatan group WhatsApp (WA) dimana seluruh peserta pelatihan 

besarta tim peneliti dan tim pendamping menjadi anggota group WA tersebut. 

Group WA digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 9 materi pengayaan 

kepada peserta TOT sebelum intervensi dlakukan. Berikut dibawah ini merupakan 

ke-9 materi yang telah disampaikan melalui group WA: 

 

Tabel 2. Topik pembahasan pengayaan group WA 

No Topik Pembahasan 

1 Zat utama gizi – fungsi dan sumbernya 

2 Vitamin – fungsi dan sumbernya 

3 Mineral – fungsi dan sumbernya 

4 4 pilar gizi seimbang 

5 Anemia – apa dan cara mengatasinya 

6 Sarapan 

7 Aktivitas fisik 

8 Keamanan pangan 

9 PHBS dalam gizi 

  

 Penyampaian materi melalui WA menggunakan teks singkat ataupun slide 

powerpoint yang telah di screen capture. Pertama-tama para peserta diberitahu 
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terlebih dahulu bahwa akan ada penyampaian materi tidak lama lagi dan mohon 

bersiap-siap untuk menyimak. Setelah pesan di post di WA group, tim peneliti 

meminta para peserta untuk memberikan tanda bahwa mereka telah selesai 

membaca pesan tersebut. Seringkali tanda yang digunakan berkaitan dengan topik 

pembahasan, sebagai contoh pada saat membahas topik mengenai vitamin dan 

mineral, para peserta diminta untuk memberi tanda sayur-sayuran atau buah. Jika 

sudah ada minimal 4 atau 5 guru yang telah merespon, maka dibuka sesi tanya 

jawab, dimana tim peneliti akan menjawab langsung pertanyaan yang ditanyakan. 

Pada bulan pertama penyampaian materi WA dilakukan seminggu sekali, namun 

pada bulan kedua dan selanjutnya dilakukan dua minggu sekali. 

 Jarak waktu antara baseline dengan waktu implementasi cukup jauh (dua 

setengah bulan) dikarenakan terpotong jadwal libur puasa dan semester baru bagi 

siswa. Oleh karena itu sebelum implementasi berlangsung diadakan TOT 

penyegar. TOT penyegar diadakan di SMK Geoinformatika dan dihadiri oleh 

SMK Farmasi (1 orang), SMP Terbuka (2 orang), SMK Geoinformatika (4 orang), 

SMP Darussolihin (1 orang), SMK Persada (2 orang). Materi yang disampaikan 

pada TOT refresher adalah pemantauan status gizi dan membaca label pangan. 

Selain itu juga dilakukan pembahasan rencana tindak lanjut setiap sekolah yang 

diikuti dengan presentasi kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kegiatan 

edukasi gizi di sekolah. 

 Setelah dilakukan pelatihan, para guru diberikan waktu selama 14 minggu 

untuk mengimplementasikan penyampaian pesan edukasi gizi dan kesehatan 

kepada siswa-siswanya. Selama proses implementasi dilaksanakan, monitoring 

dilakukan untuk memastikan proses edukasi melalui modul gizi dan kesehatan 

berjalan. Adapun indikator yang dipakai untuk memonitor proses implementasi ini 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Variabel dan indikator monitoring 

No Variabel Indikator  Metode 

1. Frekuensi 

penyampaian modul 

Jumlah pertemuan yang sudah 

digunakan untuk menyampaikan 

pesan edukasi gizi dan kesehatan    

( kesesuaian dengan modul) 

Observasi dan 

wawancara 

pada guru 

2. Durasi penyampaian 

modul 

Jumlah menit yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan 

edukasi gizi dan kesehatan. 

Observasi dan 

wawancara 

pada guru 

3. Metode penyampaian 

pesan edukasi pangan 

dan gizi yang 

disampaikan 

Jenis metode yang digunakan 

dalam penyampaian pesan edukasi 

gizi dan kesehatan. 

Observasi dan 

wawancara 

pada guru  
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Monitoring dan evaluasi (monev) pada bulan pertama dilakukan satu minggu 

sekali di setiap sekolah intervensi. Jika ditemukan ketidaksesuaian pesan atau cara 

penyampaian oleh guru, maka tim peneliti akan memberikan masukan sebelum 

kunjungan monev selanjutnya. Pada bulan kedua dan ketiga, monev juga 

dilakukan dilakukan selama satu minggu sekali, dari yang semula rencana 2 

minggu sekali pada bulan kedua dan satu bulan sekali pada bulan ketiga. Hal ini 

dikarenakan ditemukannya beberapa permasalahan yang ada sehingga diperlukan 

pemantauan yang lebih intensif.  

 Endline (Post-Intervention). Pengukuran endline bertujuan untuk 

mengetahui kondisi subjek setelah diberi intervensi dan kemudian dibandingkan 

dengan kelompok kontrol tanpa diberikan pelatihan dan modul. Pengukuran ini 

dilakukan kembali pada siswa SMP dan SMK, baik pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol. Variabel yang akan diukur saat endline sama dengan 

variabel yang telah diukur pada saat baseline, yaitu pengetahuan siswa terkait gizi 

dan kesehatan, kebiasaan sarapan pagi, keberagaman konsumsi, kebiasaan 

membawa bekal, dan kebiasaan jajan, serta kebiasaan cuci tangan, menggosok 

gigi, aktivitas fisik, berat badan, tinggi badan, status gizi, dan kadar hemoglobin. 

Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan proses evaluasi mengenai modul 

edukasi gizi dengan cara menggali persepsi guru mengenai pengalaman guru 

dalam menyampaikan pesan edukasi gizi kepada siswa dan sejauh mana modul ini 

dapat membantu mereka menghadapi tantangan saat implementasi. 

 

Tabel 4. Matriks Variabel dan Indikator 

No Variabel Indikator Metode/Instrumen 

Guru 

1. Sosio demografi  dan 

sosio ekonomi guru 

Umur guru, lama bekerja, jumlah 

guru di sekolah, fasilitas terkait 

praktik gizi dan kesehatan di sekolah, 

tingkat pendidikan guru, mata 

pelajaran yg diampu. 

Kuesioner 

terstruktur 

2. Penerimaan guru 

terhadap modul 

edukasi pangan dan 

gizi 

 

 Persepsi guru terhadap materi 

edukasi gizi di dalam modul. 

 Persepsi guru terhadap relevansi 

materi edukasi gizi dengan 

permasalahan gizi yang dihadapi. 

 Persepsi guru terhadap 

kemampuan murid dalam 

menerima materi edukasi yang 

diberikan 

 Persepsi guru terhadap potensi 

implementasi modul edukasi gizi 

FGD Guru 
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pada jangka panjang.  

 Persepsi guru terhadap kegunaan 

modul untuk meningkatkan 

keterampilan guru menyampaikan 

materi edukasi 

3. Fasilitas  di sekolah 

terkait perilaku 

pangan, gizi dan 

kesehatan    

 Ketersediaan dan kondisi air 

bersih 

 Ketersediaan dan kondisi kantin 

 Ketersediaan dan kondisi WC 

 Ketersediaan fasilitas kesehatan 

dan kebersihan lainnya.  

Observasi dan 

wawancara guru 

Siswa 

1 Sosio demografi  dan 

sosio ekonomi siswa 

Tingkat kelas, jenis kelamin, usia, 

pendidikan dan pekerjaan orang tua 

siswa.  

Kuesioner 

terstruktur  

2. Penerimaan  siswa 

terhadap modul 

pangan dan gizi yang 

disampaikan oleh 

guru 

 Persepsi siswa terhadap pesan 

edukasi gizi yang disampaikan 

guru  

 Tanggapan siswa terhadap 

kejelasan penyampaian  pesan 

oleh guru.  

 Persepsi siswa mengenai 

perubahan sikap, perilaku, dan 

status giziyang dirasakan 

 Alasan siswa jika tidak 

merasakan adanya perubahan 

(tanyakan faktor lingkungan 

seperti penjual makanan di luar 

sekolah) 

Kuesioner 

terstruktur dan 

FGD Siswa 

3. Pengetahuan siswa   Jumlah jawaban benar dari 

pertanyaan mengenai topik gizi 

dan kesehatan. 

Kuesioner 

terstruktur 

4. Pola makan siswa   Kebiasaan sarapan pagi 

 Jenis jajanan yang dibeli selama 

di sekolah 

 Kebiasaan membawa bekal 

makanan dari rumah 

 Jumlah skor variasi grup makanan 

yang dikonsumsi (IDDS) 

Kuesioner 

terstruktur dan 24-

hr food recall 

5. Proporsi yang 

berisko 

ketidakcukupan gizi 

 Asupan zat gizi (kalori, 

karbohidrat, protein, lemak, Fe, 

Zn, asam folat, vit A, vit D, 

calcium) 

Kuesioner 

terstruktur dan 24-

hr food recall dan 

sub sampel 24 hr 
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G. Metode Analisis Data 

 Seluruh data yang diperoleh, kecuali hasil recall, dientri ke dalam SPSS 

21.0. Setelah diuji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, data 

numerik disajikan dalam bentuk mean ± SD atau median (minimum, maksimum), 

sedangkan data kategorik disajikan dalam bentuk n (%). 

 Data hasil pengukuran Hb dikategorikan menjadi anemia (<12 g/dl) dan 

tidak (≥12 g/dl). Data berat badan, tinggi badan, dan usia digunakan untuk 

memperoleh data status gizi TB/U dan IMT/U dengan software WHO AnthroPlus 

versi 1.0.4. Selain disajikan dalam bentuk Z-skor, data tersebut disajikan dalam 

kategori Kemenkes (2013a) sesuai Tabel 5. 

Tabel 5. Kategori status gizi 

Status Gizi Z-skor Kategori 

TB/U <-3.0 

≥-3.0 s/d <-2.0 

≥-2.0 

Sangat pendek 

Pendek 

Normal 

IMT/U <-3.0 

≥-3.0 s/d <-2.0 

≥-2.0 s/d ≤1.0 

>1.0 s/d ≤2.0 

>2.0 

Sangat kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Obesitas 

  

 Pertanyaan yang dijawab benar pada kuesioner pengetahuan dan sikap gizi 

diberi nilai 1, sedangkan salah diberi nilai 0. Pertanyaan pada praktik gizi diberi 

nilai 0-4 sesuai frekuensi dalam seminggu. Skor pengetahuan, sikap dan praktik 

gizi masing-masing diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai kelimabelas 

pertanyaan. Selanjutnya skor tersebut dikonversi menjadi persen jawaban benar 

dengan cara membandingkannya dengan skor total, yaitu 15 untuk pengetahuan 

dan sikap gizi dan 60 untuk praktik gizi. Dalam menginterpretasi, data persen 

recall ke-2 

6. Perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) 

siswa 

 

 Kebiasaan cuci tangan dengan 

sabun 

 Kebiasaan mandi dan menggosok 

gigi 

 Kebiasaan melakukan aktivitas 

fisik 

Kuesioner 

terstruktur 

7. Status Gizi  Berat badan 

 Tinggi badan 

 IMT/U 

Pengukuran 

antropometri 

8. Kadar Hemoglobin  Anemia Hb < 12 mg/dl 

 Normal Hb > 12 mg/dl 

Hemocue 
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tersebut dikategorikan sesuai Khomsan (2000), yaitu kurang (<60%), cukup (60-

80%) dan baik (80%). 

 Data hasil recall dalam gram diolah menggunakan Nutrisurvey untuk 

memperoleh asupan energi dan zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, serat, 

kalsium, vitamin C, besi dan seng). Asupan dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi dari Kemenkes (2013b) pada Tabel 6 untuk masing-masing 

kategori usia dalam rangka memperoleh tingkat kecukupan energi dan zat gizi 

dalam persen. Selanjutnya, subjek dengan tingkat kecukupan energi dan zat gizi 

yang kurang dari 77% dihitung menjadi proporsi subjek yang berisiko 

ketidakcukupan gizi. 

Tabel 6. Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk subjek 

Usia Energi 

(kkal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Vitamin 

C (mg) 

Besi 

(mg) 

Seng 

(mg) 

10-12 2000 60 67 275 1200 50 20 13 

13-15 2125 69 71 292 1200 65 26 16 

16-18 2125 59 71 292 1200 75 26 14 

 Data perbedaan status gizi, kadar Hb, usia subjek, usia ayah dan ibu serta 

urutan anak antara kelompok intervensi dan kontrol menggunakan Independent T-

test, sedangkan jumlah anak dalam keluarga, jumlah anggota keluarga, 

pengetahuan, sikap dna praktik gizi menggunakan Independent Mann-Whitney 

Test. Data kategorik, seperti kelas, uang saku dan pendidikan ibu dan ayah diuji 

menggunakan Chi-square Test. Untuk membedakan sebelum dan sesudah 

intervensi, uji Paired T-Test atau Paired Wilcoxon Test digunakan sesuai hasil uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

E. HASIL PENELITIAN 

1. Penerimaan Guru Sekolah Terhadap Modul Gizi Dan Kesehatan  

a) SMK Geo Informatika 

 SMK Geo Informatika merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki komitmen yang kuat terhadap program sejak dilakukan TOT 

yang pertama. Terdapat 5 orang perwakilan guru yang hadir, diantaranya 

adalah kepala sekolah, guru keputrian, guru agama, guru olahraga, dan 

guru IPA. Kepala sekolah merupakan lulusan IPB yang memiliki perhatian 

khusus pada permasalahan gizi di sekolahnya. Komitmen yang kuat sejak 

awal dari kepala sekolah merupakan faktor pendukung dalam kesuksesan 

implementasi edukasi gizi di sekolah tersebut. 
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 Pada Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh 4 orang 

guru, termasuk kepala sekolah SMK Geo Informatika, diperoleh informasi 

bahwa pendapat para guru terhadap program ini sangat positif. Dampak 

positif tersebut baik untuk dirinya sendiri, maupun siswa-siswi, serta guru-

guru lainnya di lingkungan sekolah. Para guru merasa bahwa ilmu gizi 

yang diajarkan sangat dekat dengan keseharian sehingga menambah ilmu 

dan pengetahuan bagi dirinya sendiri. Siswa-siswi pun menyambut 

program ini dengan gembira dan antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya 

permintaan materi mengenai gizi di setiap mata pelajaran yang diampu. 

Guru-guru lain yang bukan peserta TOT pun turut terlibat dalam 

pelaksanaan edukasi gizi seperti dalam kegiatan makan sarapan bersama. 

 Kepala sekolah dan guru-guru memiliki komitmen dan antusiasme 

untuk melanjutkan program secara mandiri. Diantara program yang akan 

tetap berjalan adalah program sarapan bersama yang dilakukan pada 

tanggal 17 setiap bulannya. Jika ada event-event sekolah lainnya juga akan 

diusahakan untuk memasukkan unsur edukasi gizi di dalamnya, seperti 

“nge-liwet” bersama. Hal lain yang juga dapat dikembangkan selanjutnya 

adalah bekerjasama dengan wali kelas agar dapat melaksanakan rencana 

membuat jajanan sehat yang dilakukan secara bergantian oleh setiap kelas. 

Hal ini untuk mengatasi permasalahan ketersediaan jajanan yang kurang 

sehat dan tidak adanya kantin sehat di sekolah. 

 Guru-guru di SMK Geo Informatika tidak mempunyai hambatan 

yang berarti dalam pelaksanaan program. Namun telah diidentifikasi 

bahwa salah satu faktor penghambat adalah ketersediaan jajanan yang 

kurang sehat dan berigizi di luar kontrol sekolah. Harapan sekolah 

kedepannya adalah adanya tindak lanjut program yang mentargetkan 

perbaikan kantin ataupun edukasi penjual makanan di sekitar sekolah. 

Masukan lain mengenai perbaikan modul dan rencana ajar kedepannya 

adalah penambahan dan pendalaman materi mengenai karakteristik 

remaja, sex education, serta dampak kekurangan suatu zat gizi.  

 

b) SMK Farmasi Gallenium 

 SMK Farmasi Gallenium merupakan satu-satunya sekolah 

intervensi yang tidak dapat hadir pada TOT pertama. Hal ini dikarenakan 

kesibukkan guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menghadiri 

acara tersebut. Oleh karena itu metode TOT yang diterima oleh para guru 

sedikit berbeda dari TOT pertama yang diterima oleh guru-guru lainnya. 

TOT susulan yang dilakukan di SMK Farmasi hanya selama satu hari 

dengan durasi 4 jam dimana agenda TOT adalah penyampaian informasi 

mengenai penelitian secara keseluruhan, masalah gizi dan remaja, solusi 
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untuk mengatasi masalah gizi dan remaja, serta peran sekolah dalam 

mengedukasi gizi  pada anak sekolah. Selanjutnya materi yang 

disampaikan adalah rencana tindak lanjut dimana para guru diminta untuk 

mengisi daftar tabel perencanaan edukasi gizi selama 14 minggu. TOT 

tersebut dilakukan di sekolah SMK Farmasi dan dihadiri oleh tiga orang 

guru dan kepala sekolah. Pada kegiatan tersebut terlihat bahwa kepala 

sekolah mendukung adanya kegiatan ini. 

 Pada pelakasanaannya hanya satu dari 4 guru yang telah dilatih 

menyampaikan edukasi gizi di sekolah. Hasil FGD menemukan bahwa 

beberapa hambatan yang dialami oleh guru guru yang tidak 

menyampaikan edukasi gizi adalah kesulitan dalam membagi waktu antara 

mata pelajaran kurikulum dengan materi gizi. Oleh karena itu materi gizi 

perlu disisipkan dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar 

yang sudah ada. Selain itu ketersediaan dana juga disampaikan merupakan 

hambatan untuk beberapa materi yang memerlukan bahan-bahan 

tambahan, misalnya membaca label gizi yang memerlukan tambahan biaya 

untuk membeli makanan kemasan. 

 Pelaksanaan edukasi gizi di SMK Farmasi tidak terlepas dari 

dukungan kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah mendukung program 

tersebut, namun pada pelaksanaannya beliau menyerahkan sepenuhnya 

kepada Wakil Kepala Sekolah, yaitu satu satunya guru yang 

mengimplementasikan program. Kepala sekolah sendiri tidak ikut 

melaksanakan edukasi gizi maupun mendorong guru guru lainnya yang 

telah mengikuti TOT untuk mengimplementasikan edukasi gizi. 

 Meskipun terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan edukasi 

gizi di SMK Farmasi, bagi siswa siswi yang menerima program tersebut 

responnya cukup positif. Hal ini dinilai sangat baik untuk dilakukan secara 

terus menerus oleh guru pelaksana karena masih berkaitan dengan 

kurikulum sekolah yang terkait dengan kesehatan. Guru pelaksana tersebut 

bahkan berencana untuk melanjutkan program tersebut kepada siswa baru 

atau adik kelasnya. Beberapa saran yang disampaikan oleh guru pelaksana 

untuk perbaikan modul dan program diantaranya adalah untuk membuat 

materi yang lebih sederhana, terutama waktu yang diperlukan dibuat lebih 

singkat. Beliau menyarankan adanya tambahan topik materi mengenai 

kesehatan reproduksi dan disertai dengan alat peraga dan video untuk 

menunjang penyampaian materi. 

c) SMP Terbuka Ciampea 

 Guru-guru dari SMP Terbuka pada dasarnya sangat antusias dalam 

menanggapi program ini sejak TOT pertama. Terdapat 4 guru dari SMP 
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Terbuka yang hadir pada TOT pertama. Salah satu guru hanya hadir pada 

hari kedua. Walaupun kepala sekolah tidak terlibat langsung, namun guru-

guru yang hadir TOT mampu melaksanakan edukasi gizi secara kontinu 

selama program berlangsung. Hanya saja kendala yang dialami oleh SMP 

Terbuka lebih bersifat diluar kontrol para guru dan pihak sekolah. Diantara 

permasalahan tersebut adalah selama 2 tahun ini sekolah tidak menerima 

murid baru dan ada wacana bahwa akan ditutup dikarenakan tidak adanya 

sumber pendanaan dari yayasan. Oleh karena itu tidak ada subjek kelas 7 

yang direkrut, seperti halnya di sekolah lainnya yang merekrut siswi kelas 

7 dan 8 yang akan naik menjadi kelas 8 dan 9 pada tahun ajaran baru. 

Namun tim peneliti tetap mengambil data siswi kelas 8 yang berjumlah 4 

orang. Meskipun demikian, semangat dari para guru cukup besar untuk 

mengimplementasikan program ini, oleh karena itu sekolah tersebut tetap 

di include sebagai salah satu sekolah intervensi. 

 Selama intervensi berlangsung, guru guru di SMP Terbuka cukup 

konsisten dalam penyampaian edukasi gizi. Beberapa hambatan yang 

diutarakan saat monitoring evaluasi adalah kekurangpahaman siswi 

mengenai berapa pangan yang harus dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan gizi remaja. Hal ini menjadi masukan bagi tim peneliti karena 

materi tersebut memang kurang banyak ditekankan saat TOT berlangsung. 

Walaupun antusiasme siswa siswi cukup baik, namun adakalanya siswa 

kurang semangat. Saat siswa kurang semangat, guru akan menyiasati 

dengan memberikan penugasan yang bersifat praktek, seperti membeli 

produk makanan kemasan dan melihat label kemasan. 

 Beberapa masukan yang disampaikan untuk memperbaiki modul 

adalah perlu adanya materi mengenai organ organ tubuh manusia 

menggunakan permainan supaya siswa lebih tertarik. Materi yang masih 

sulit dipahami oleh anak adalah mengenai konsumen cerdas dan 

memahami cara membaca label gizi dengan benar. 

d) SMP Darussolihin dan SMK Persada 

 SMP Darussolihin dan SMK Persada berada di bawah satu 

yayasan, yaitu Yayasan Darussolihin. Kedua sekolah hadir pada saat TOT 

pertama, bahkan kepala sekolah SMK Persada turut hadir walaupun tidak 

penuh dan menyatakan dukungan dan komitmennya terhdadap program 

ini. Terdapat 4 perwakilan dari masing masing sekolah yang turut 

berpartispasi saat TOT serta WA group. Namun saat TOT penyegaran 

ditemukan bahwa terjadi pergantian kepala sekolah yang tidak mendukung 

program ini. Kepala Sekolah tidak berkenan guru guru di sekolah tersebut 
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untuk melaksanakan program dengan alasan ingin membenahi manajemen 

sekolah. Oleh karena itu kedua sekolah tersebut akhirnya drop out. 

 Setelah dilakukan wawancara dengan para guru yang telah 

mengikuti TOT terdapat perbedaan persepsi setelah adanya kepala sekolah 

baru. Terdapat beberapa guru yang menyatakan enggan untuk 

menyampaikan edukasi gizi karena sibuk dan mempertanyakan metode 

program yang mengharuskan guru untuk menyampaikan edukasi gizi. 

Bahkan terdapat beberapa guru yang menyatakan dengan gamblang bahwa 

mereka mengharapkan adanya sumbangan fasilitas berupa perbaikan 

infrastruktur dan alat-alat laboratorium. 

 Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan kedua 

sekolah tersebut agar tetap berpartisipasi, termasuk diantaranya berdiskusi 

dengan kepala sekolah serta dikunjungi oleh SEAMEO RECFON, namun 

pada akhirnya sekolah tetap memutuskan untuk tidak berpartisipasi. 

e) SMP PGRI Ciampea 

 SMP PGRI Ciampea merupakan sekolah rujukan dari UPT Dinas 

Pedidikan Kecamatan Ciampea sebagai pengganti sekolah intervensi yang 

drop out (SMP Darussolihin dan SMK Persada). Baik kepala sekolah 

maupun guru sekolah menyambut baik program ini. TOT susulan telah 

dilaksanakan di sekolah tersebut yang dihadiri oleh wakil kepala sekolah 

dan 5 orang guru. Saat ini penyampaian edukasi tengah berjalan dan 

dipantau melalui WA group oleh tim peneliti. Kunjungan monitoring 

secara langsung juga akan dilakukan secara berkala. 

2. Penerimaan Siswa Sekolah Terhadap Modul Gizi Dan Kesehatan  

 Penerimaan siswa sekolah terhadap program edukasi gizi menggunakan 

modul gizi dan kesehatan sangat baik. Hasil evaluasi pada siswa mengenai 

penyampaian modul gizi dan kesehatan, diperoleh bahwa lebih dari 80% subjek 

menerima materi edukasi oleh guru. Rata-rata sebesar 76.9% siswa beranggapan 

bahwa cara penyampaian pesan edukasi gizi di kelas menarik, dan 80.3% mudah 

memahami materi yang disampaikan. Rata rata sebesar 82.6% siswa merasa 

senang dengan adanya penyampaian edukasi gizi di kelas. Diantara ketiga sekolah 

intervensi, SMK Farmasi memiliki persentasi tertinggi.  

Tabel 7. Penerimaan siswi terhadap program edukasi gizi 

No Aspek Penerimaan Siswa 
SMK Geo Informatika SMP Terbuka SMK Farmasi 

N n % N n % N n % 

1 Guru (wali kelas/mata 

pelajaran) pernah 

membahas/  bercerita 

44 36 81.8 4 3 75 64 59 92.2 
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tentang gizi 

2 Cara penyampaian pesan 

gizi oleh guru menarik 

43 34 79.1 4 3 75 64 49 76.6 

3 Kamu memahami materi 

yang disampaikan dengan 

baik 

43 35 81.4 4 3 75 64 54 84.4 

4 Kamu senang dengan 

adanya penyampaian gizi 

di kelas 

43 36 83.7 4 3 75 64 57 89.1 

 

 Menurut subyek, membawa makanan atau minuman asli sebagai media 

penunjang pembelajaran edukasi gizi merupakan metode yang paling menarik. 

Selain itu metode debat juga memperoleh persentase kedua tertinggi. Materi yang 

paling banyak diingat oleh siswi adalah mengenai gizi seimbang dan dampak 

kekurangan vitamin dan mineral. Meskipun demikian, masih terdapat 3 orang 

yang mengingat pesan 4 sehat 5 sempurna pada materi yang disampaikan di kelas. 

Hal tersebut tentu salah satu yang tidak diinginkan karena salah satu materi TOT 

adalah perubahan penggunaan 4 sehat 5 sempurna  menjadi pedoman gizi 

seimbang. 

 Saran saran yang disampaikan oleh siswi cukup baik, yaitu berkenaan 

dengan keberlanjutan penyampaian edukasi gizi di kelas agar frekuensinya dapat 

ditingkatan. Selain itu sebagian besar saran ditujukan untuk meningkatkan variasi 

metode penyampaian, seperti menggunakan video, slide powerpoint, gambar, 

permainan, praktek memasak, dll. Selain itu juga diharapkan agar menggunakan 

bahasa yang tidak terlalu baku dan lebih banyak praktek. 

3. Tingkat kepatuhan guru dan siswa dalam mengikuti pendidikan gizi dan 

kesehatan 

Tingkat kepatuhan guru dalam menyampaikan pendidikan gizi dan 

kesehatan berdasarkan modul yang telah diberikan terdapat pada Tabel 8. Dari 14 

pertemuan yang ditargetkan, ke tiga sekolah mampu melaksanakan seluruh 

pertemuan yang telah dirancanakan. Durasi penyampaian setiap pertemuan antara 

ketiga sekolah bervariasi antara 10 menit hingga 1 jam, tergantung pada kondisi 

dimana pertemuan edukasi gizi tersebut disisipkan. Jika disipkan diantara mata 

pelajaran atau saat upacara maka diperlukan 10-15 menit dalam penyampaian 

edukasi gizi. Namun jika disisipkan dalam pelajaran atau diadakan pertemuan 

khusus, seperti dalam pertemuan keputrian maka dapat dialokasikan waktu yang 

lebih banyak. Walaupun jumlah topik pertemuan sesuai dengan yang 

direncanakan, namun selang antar pertemuan tidak selalu satu minggu. Hal ini 

dikarenakan terdapat dua minggu yang absen dalam penyampaian edukasi gizi 
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karena adanya ujian sehingga dalam satu minggu bisa terdapat dua pertemuan 

edukasi gizi. 

Tabel 8. Frekuensi dan durasi penyampaian edukasi gizi 

No Sekolah Jumlah Pertemuan  Durasi penyampaian/ 

pertemuan 

1. SMK Geo 

Informatika 

14 10-15 menit (saat 

upacara), atau 1 jam (saat 

keputrian atau jam 

pelajaran) 

2. SMP Terbuka 14 25-30 menit 

3. SMK Farmasi 14 30 menit 

4. Perubahan pengetahuan terkait gizi dan kesehatan, pola makan, dan 

perilaku hidup bersih dan sehat siswa 

Secara umum, terdapat perbedaan karakteristik subjek dan keluarga pada 

periode sebelum intervensi. Usia subjek kelompok intervensi signifikan lebih tua 

(p=0.001) daripada kelompok kontrol, ditunjukkan dengan lebih banyaknya 

(p<0.0001) siswa SMK kelas 11 dan 12 pada kelompok tersebut. Rata-rata subjek 

pada kelompok intervensi merupakan anak ketiga, sedangkan subjek kontrol 

adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Uang saku perhari subjek kelompok 

kontrol signifikan (p<0.0001) lebih tinggi daripada intervensi, ditunjukkan dengan 

proporsi terbesar (31.7%) pada kelompok intervensi memiliki uang saku antara Rp 

5000-10000, sedangkan proporsi terbesar pada kelompok kontrol (41.2%) 

memperoleh uang saku Rp 10001-15000. Tidak terdapat perbedaan pada usia ayah 

dan ibu, namun pendidikan ibu dan ayah kelompok intervensi lebih tinggi 

daripada kontrol. Walaupun sebagian besar ibu berpendidikan SD di kedua 

kelompok, namun lebih banyak ibu berpendidikan SMP hingga perguruan tinggi 

pada kelompok intervensi. Hal yang sama juga ditemukan dalam hal pendidikan 

ayah. Hampir seluruh ibu subjek baik pada kelompok intervensi (80.3%) dan 

kontrol (87.0%) merupakan ibu rumah tangga. Ayah subjek kedua kelompok lebih 

banyak berprofei sebagai pedagang/wiraswasta, termasuk pemilik bengkel, rental 

mobil, dan pengusaha kredit motor. Proporsi yang cukup besar juga ditemukan 

pada pekerjaan jasa (ojek, supir, penjahit, buruh cuci, laundry, dan buruh 

tani/nelayan/ternak) dan lainnya (kontraktor, pemborong bangunan, mandor, 

buruh pabrik/angkut di pasar, mekanik bengkel, satpam, penjaga toko/warung, 

pelayan restoran, pelukis, bank keliling dan ketua RT/RW. 

Tabel 9. Karakteristik subjek dan keluarga kelompok intervensi dan kontrol 

baseline (n=387) 

No Karakteristik Intervensi (n=205) Kontrol (n=182) Nilai p 

1 Usia (tahun), mean ± SD 14.7 ± 1.7 14.2 ± 1.6 0.001* 

2 Kelas, n (%)   <0.0001
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No Karakteristik Intervensi (n=205) Kontrol (n=182) Nilai p 

- Kelas 8 

- Kelas 9 

- Kelas 11 

- Kelas 12 

65 (31.7) 

19 (9.3) 

78 (38.0) 

43 (21.0) 

84 (46.2) 

8 (4.4) 

90(49.5) 

0 (0.0) 

** 

3 Anak ke, mean ± SD 3 ± 2 2 ± 2 0.382 

4 Jumlah anak dalam 

keluarga, med (min,maks) 

3 (1,11) 3 (1,11) 0.027**

* 

5 Jumlah anggota keluarga, 

med (min,maks) 

5 (2,10) 4 (2,10) 0.445 

6 Uang saku per hari, n (%) 

- <Rp 5000 

- Rp 5000-Rp 

10000 

- Rp 10001-

Rp15000 

- Rp 15001-Rp 

20000 

- >Rp 20000 

 

2 (1.0) 

65 (31.7) 

34 (16.6) 

59 (28.8) 

45 (22.0) 

 

2 (1.1) 

41 (22.5) 

75 (41.2) 

52 (28.6) 

12 (6.6) 

<0.0001

** 

7 Usia ibu (tahun), mean ± 

SD (n=379) 

41.0 ± 7.2 41.0 ± 7.1 0.936 

8 Usia ayah (tahun), mean ± 

SD (n=354) 

44.8 ± 8.3 45.7 ± 7.7 0.318 

9 Pendidikan ibu (n=379) 

- Tidak sekolah 

- SD/sederajat 

- SMP/sederajat 

- SMA/ sederajat 

- Perguruan tinggi 

 

1 (0.5) 

100 (49.3) 

59 (29.1) 

38 (18.7) 

5 (2.5) 

 

2 (1.1) 

115 (65.3) 

31 (17.6) 

27 (15.3) 

1 (0.6) 

0.013** 

10 Pendidikan ayah (n=354) 

- Tidak sekolah 

- SD/sederajat 

- SMP/sederajat 

- SMA/ sederajat 

- Perguruan tinggi 

 

1 (0.5) 

76 (39.4) 

40 (20.7) 

67 (32.7) 

9 (4.7) 

 

0 (0.0) 

82(49.4) 

45 (27.1) 

36 (21.7) 

3 (1.8) 

0.018** 

11 Pekerjaan ibu (n=379) 

- Tidak bekerja/ibu 

rumah tangga 

- Buruh tani 

- Buruh bangunan 

- PNS/TNI/POLRI 

- Pegawai swasta 

- Pedagang 

- Jasa (ojek/supir) 

- Lainnya 

 

163 (80.3) 

3 (1.5) 

5 (2.5) 

4 (2.0) 

1 (0.5) 

18 (8.9) 

4 (2.0) 

5 (2.5) 

 

154 (87.0) 

1 (0.6) 

4 (2.3) 

0 (0.0) 

3 (1.7) 

10 (5.6) 

3 (1.7) 

2 (1.1) 

 

12 Pekerjaan ayah (n=354) 

- Tidak bekerja 

- Buruh tani 

- Buruh bangunan 

- PNS/TNI/POLRI 

- Pegawai swasta 

- Pedagang 

 

4 (2.1) 

14 (7.3) 

26 (13.6) 

9 (4.7) 

29 (15.2) 

54 (28.3) 

 

0 (0.0) 

18 (10.8) 

34 (20.5) 

0 (0.0) 

24 (14.5) 

37 (22.3) 
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No Karakteristik Intervensi (n=205) Kontrol (n=182) Nilai p 

- Pensiunan 

- Jasa (ojek/supir) 

- Lainnya 

2 (1.0) 

33 (17.3) 

20 (10.5) 

1 (0.6) 

19 (11.4) 

33 (19.9) 

* Independent T-test, p<0.05 

** Chi-square, p<0.05 

*** Independent Mann-Whitney, p<0.05 

Pengetahuan gizi subjek pada sebelum intervensi secara signifikan lebih 

baik (p=0.001) pada kelompok kontrol daripada kelompok intervensi. Setelah 

periode intervensi, pengetahuan gizi subjek intervensi tetap, sedangkan subjek 

kontrol mengalami penurunan yang signifikan (p<0.0001) hingga 13.3% sehingga 

diperoleh pengetahuan gizi setelah intervensi lebih tinggi pada kelompok 

intervensi dibandingkan kontrol (66.7% vs 60.0%). Tidak berbeda saat awal, sikap 

gizi pada kedua kelompok secara signifikan lebih baik (p<0.0001) setelah 

intervensi. Walaupun demikian, perubahan sikap gizi lebih besar pada kelompok 

intervensi daripada kelompok kontrol (40.0% vs 33.3%). Hal yang berbeda 

ditemukan pada praktik gizi. Tidak berbeda di awal maupun akhir, praktik gizi 

kedua kelompok secara signifikan mengalami perbaikan. 

Tabel 10. Pengetahuan, sikap dan praktek gizi subjek kelompok intervensi 

dan kontrol (n=241) 

No Uraian Intervensi 

(n=112) 

Kontrol (n=129) Nilai p 

1 Pengetahuan gizi awal (%) 66.7 (40.0,93.3) 73.3 (46.7,86.7) 0.001*

* 

 Kategori pengetahuan gizi 

awal, n (%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

26 (23.2) 

80 (71.4) 

6 (5.4) 

 

 

5 (3.9) 

110 (85.3) 

14 (10.9) 

 

 Pengetahuan gizi akhir (%) 66.7 (33.3,93.3) 60.0 (33.3,73.3) <0.000

1** 

 Kategori pengetahuan gizi 

akhir, n (%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

18 (16.1) 

88 (78.6) 

6 (5.4) 

 

 

47 (36.4) 

80 (62.0) 

2 (1.6) 

 

 Selisih (%) 0.0 (-46.7,40.0) -13.3 (-46.7,26.7) <0.000

1** 

 Nilai p 0.863 <0.0001*  

2 Sikap gizi awal (%) 46.7 (20.0,93.3) 53.3 (33.3,93.3) 0.109 

 Kategori sikap gizi awal, n 

(%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

87 (77.7) 

24 (21.4) 

1 (0.9) 

 

 

91 (70.5) 

37 (28.7) 

1 (0.8) 

 

 Sikap gizi akhir (%) 86.7 (60.0,100.0) 86.7 (46.7,100.0) 0.018*
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No Uraian Intervensi 

(n=112) 

Kontrol (n=129) Nilai p 

* 

 Kategori sikap gizi akhir, n 

(%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

0 (0.0) 

34 (30.4) 

78 (69.6) 

 

 

4 (3.1) 

48 (37.2) 

77 (59.7) 

 

 Selisih (%) 40.0 (-33.3,73.3) 33.3 (-40.0,66.7) 0.016*

* 

 Nilai p <0.0001* <0.0001*  

3 Praktik gizi awal (%) 55.0 (23.3,75.0) 55.0 (30.0,83.3) 0.845 

 Kategori praktik gizi awal, n 

(%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

78 (69.6) 

34 (30.4 

0 (0.0) 

 

 

83 (64.3) 

45 (34.9) 

1 (0.8) 

 

 Praktik gizi akhir (%) 63.3 (30.0,83.3) 65.0 (40.0,91.7) 0.810 

 Kategori praktik gizi akhir, n 

(%) 

- Kurang 

- Cukup 

- Baik 

 

 

34 (30.4) 

74 (66.1) 

4 (3.6) 

 

 

45 (34.9) 

77 (59.7) 

7 (5.4) 

 

 Selisih (%) 10.0 (-31.7,30.0) 10.0 (-11.7,40.0) 0.654 

 Nilai p <0.0001* <0.0001*  

* Paired Wilcoxon Test, p<0.05 

** Independent Mann-Whitney, p<0.05 

Tabel 11 menunjukkan proporsi subjek yang beresiko ketidakcukupan gizi 

karena asupannya kurang dari 77% kecukupan gizi. Hasil menunjukkan bahwa 

diantara semua zat gizi yang dihitung, lemak memiliki proporsi yang berisiko 

ketidakcukupan gizi zat gizi yang paling kecil. Dengan kata lain, zat gizi yang 

paling banyak dapat dipenuhi oleh subjek adalah lemak. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan banyak dan beragamnya sumber lemak yang dikonsumsi subjek, terutama 

makanan yang digoreng. Seluruh zat gizi, kecuali vitamin C, mengalami 

peningkatan proporsi subjek yang berisiko ketidakcukupan gizi. Hal ini diduga 

akibat praktik gizi yang membaik sehingga subjek mengonsumsi lebih beragam 

makanan tapi dengan kuantitas yang lebih sedikit. Juga diduga konsumsi buah dan 

sayur meningkat sehingga proporsi subjek yang berisiko ketidakcukupan vitamin 

C mengalami penurunan. Secara umum, terkait dengan skor keragaman pangan 

(Individual Dietary Diversity Score/IDDS) subjek, subjek kelompok intervensi 

meningkatkan keragaman, sedangkan subjek kelompok kontrol mengonsumsi 

makanan dengan keragaman yang sama. 
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Tabel 11. Proporsi subjek yang berisiko ketidakcukupan gizi kelompok 

intervensi dan kontrol, n (%) (n=241) 

No Proporsi Subjek yang Berisiko 

Ketidakcukupan Gizi 

Intervensi (n=112) Kontrol (n=129) 

1 Energi 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

61 (54.5) 

85 (75.9) 

21.4 

 

77 (59.7) 

88 (68.2) 

8.5 

2 Protein 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

67 (59.8) 

74 (66.1) 

6.3 

 

85 (65.9) 

100 (77.5) 

11.6 

3 Lemak 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

59 (52.7) 

67 (59.8) 

7.1 

 

70 (54.3) 

77 (59.7) 

5.4 

4 Karbohidrat 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

72 (64.3) 

87 (77.7) 

13.4 

 

92 (71.3) 

99 (76.7) 

5.4 

5 Serat 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

111 (99.1) 

112 (100.0) 

0.9 

 

127 (98.4) 

128 (99.2) 

0.8 

6 Vitamin C  

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

109 (97.3) 

107 (95.5) 

-1.8 

 

118 (91.5) 

115 (89.1) 

-2.4 

7 Kalsium 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

91 (81.3) 

109 (97.3) 

16.0 

 

118 (91.5) 

123 (95.3) 

3.8 

8 Besi 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

102 (91.1) 

110 (98.2) 

6.9 

 

122 (94.6) 

128 (99.2) 

4.6 

9 Seng 

- Awal 

- Akhir 

- Selisih (%) 

 

89 (79.5) 

111 (99.1) 

19.6 

 

112 (86.8) 

129 (100.0) 

13.2 

 

5. Status gizi siswa sebelum dan sesudah intervensi serta 

membandingkannya antara kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol. 

Tabel 12 menunjukkan status gizi subjek kelompok intervensi dan kontrol 

serta perubahannya. Status gizi subjek berdasarkan indeks TB/U pada saat 

baseline dan endline tidak berbeda nyata antara kelompok intervensi dan kontrol. 

Tidak terjadi perubahan tinggi badan yang signifikan setelah pendidikan gizi 
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diberikan (endline), ditunjukkan dengan nilai rata-rata z-score yang tidak berubah. 

Tinggi badan menggambarkan status gizi dalam jangka panjang, sehingga 

perubahannya pun memerlukan waktu yang cukup lama. Perubahan tinggi badan 

hanya dalam rentang waktu 14 minggu masa intervensi tentu tidak akan 

signifikan. 

Prevalensi subjek pendek dan sangat pendek pada kelompok intervensi 

(17.0%) dan kelompok kontrol (19.4%) pada saat endline termasuk ke dalam 

masalah kesehatan masyarakat ringan. Prevalensi tersebut jauh lebih rendah 

daripada prevalensi nasional, yaitu 35.1% pada remaja umur 13-15 tahun dan 

31.4% pada remaja umur 16-18 tahun (Kemenkes 2013). 

Status gizi subjek berdasarkan indeks IMT/U tidak berbeda nyata antara 

kelompok intervensi dan kontrol, baik pada saat baseline maupun endline. Akan 

tetapi, terjadi perubahan nilai z-score IMT/U yang signifikan setelah masa 

intervensi, baik pada kelompok intervensi maupun kontrol. Rata-rata nilai z-score 

IMT/U menurun signifikan pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok 

kontrol meningkat signifikan. Penurunan rata-rata nilai z-score IMT/U 

kemungkinan disebabkan oleh penurunan berat badan karena tinggi badan subjek 

relatif tetap. Penurunan berat badan pada anak remaja perempuan dapat 

disebabkan oleh penurunan asupan makanan yang tidak sebanding dengan 

kebutuhan yang tinggi karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan cepat 

(growth spurt). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan asupan 

remaja perempuan adalah persepsi body image yang salah. Banyak remaja 

perempuan yang memiliki status gizi normal tetapi merasa dirinya gemuk 

sehingga melakukan diet untuk membatasi asupannya. 

Prevalensi subjek kurus dan sangat kurus (endline) pada kelompok 

intervensi (3.6%) dan kelompok kontrol (5.5%) lebih rendah jika dibandingkan 

dengan prevalensi nasional, yaitu 11.1% pada remaja umur 13-15 tahun dan 9.4% 

pada remaja umur 16-18 tahun (Kemenkes 2013). Akan tetapi, prevalensi remaja 

gemuk dan obesitas (endline) pada kelompok intervensi (9.0%) dan kelompok 

kontrol (10.8%) hampir sama dengan prevalensi nasional, yaitu 10.8% pada 

remaja umur 13-15 tahun dan 7.3% pada remaja umur 16-18 tahun (Kemenkes 

2013). 

 

Tabel 12. Status gizi subjek kelompok intervensi dan kontrol (n=241) 

No Uraian Intervensi 

(n=112) 

Kontrol (n=129) Nilai p 

1 TB/U awal -1.3 ± 0.8 -1.3 ± 0.8 0.760 

 Status TB/U awal, n (%) 

- Sangat pendek 

- Pendek 

- Normal 

 

1 (0.9) 

20 (17.9) 

91 (81.2) 

 

2 (1.6) 

26 (20.2) 

101 (78.3) 

 

 TB/U akhir -1.3 ± 0.8 -1.3 ± 0.8 0.773 

 Status TB/U akhir, n (%) 

- Sangat pendek 

 

0 (0.0) 

 

2 (1.6) 
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No Uraian Intervensi 

(n=112) 

Kontrol (n=129) Nilai p 

- Pendek 

- Normal 

19 (17.0) 

93 (83.0) 

23 (17.8) 

104 (80.6 

 Selisih 0.0 ± 0.1 0.0 ± 0.2 0.914 

 Nilai p 0.551 0.484  

2 IMT/U awal -0.2 ± 1.0 -0.3 ± 1.1 0.898 

 Status IMT/U awal, n (%) 

- Sangat kurus 

- Kurus 

- Normal 

- Gemuk 

- Obesitas 

 

0 (0.0) 

2 (1.8) 

98 (87.5) 

9 (8.0) 

3 (2.7) 

 

1 (0.8) 

4 (3.1) 

107 (82.9) 

14 (10.9) 

3 (2.3) 

 

 IMT/U akhir -0.3 ± 1.0 -0.3 ± 1.1 0.859 

 Status IMT/U akhir, n (%) 

- Sangat kurus 

- Kurus 

- Normal 

- Gemuk 

- Obesitas 

 

1 (0.9) 

3 (2.7) 

98 (87.4) 

7 (6.3) 

3 (2.7) 

 

2 (1.6) 

5 (3.9) 

108 (83.7) 

11 (8.5) 

3 (2.3) 

 

 Selisih -0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.3 0.857 

 Nilai p <0.0001* <0.0001*  

* Paired T-test, p<0.05 

6. Kadar hemoglobin siswa sebelum dan sesudah intervensi serta 

membandingkannya antara kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol. 

Rata-rata kadar hemoglobin kelompok intervensi lebih rendah dibandingkan 

dengan kelompok kontrol pada saat baseline (Tabel 13), tetapi masih dalam batas 

normal. Prevalensi anemia pada saat baseline lebih tinggi pada kelompok 

intervensi (35.7%) dibandingkan kelompok kontrol (27.9%). Prevalensi anemia 

pada kelompok intervensi dan kontrol lebih tinggi dibandingkan prevalensi 

nasional anemia pada remaja perempuan, yaitu 22.7% (Kemenkes 2013). 

Berdasarkan klasifikasi WHO (2008) untuk masalah kesehatan masyarakat 

signifikan, prevalensi anemia pada kelompok intervensi dan kontrol termasuk 

masalah kesehatan masyarakat sedang (moderate public health problem). 

Pada saat endline, rata-rata kadar hemoglobin pada kelompok intervensi 

meningkat signifikan dibandingkan dengan saat baseline, sedangkan pada 

kelompok kontrol kadar hemoglobin turun signifikan. Rata-rata kadar hemoglobin 

kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Prevalensi 

anemia pada saat endline menurun pada kelompok intervensi dan meningkat pada 

kelompok kontrol hingga tergolong ke dalam masalah kesehatan masyarakat berat 

(severe public health problem). 
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Tabel 13. Kadar Hb subjek kelompok intervensi dan kontrol (n=241) 

No Uraian Intervensi 

(n=112) 

Kontrol 

(n=129) 

Nilai p 

1 Hb awal (g/dl) 12.2 ± 1.5 12.5 ± 1.2 0.038** 

2 Status anemia awal, n (%) 

- Ya 

- Tidak 

 

40 (35.7) 

72 (64.3) 

 

36 (27.9) 

93 (72.1) 

 

3 Hb akhir (g/dl) 12.6 ± 1.51 12.0 ± 1.3 <0.0001** 

4 Status anemia akhir , n (%) 

- Ya 

- Tidak 

 

28 (25.0) 

84 (75.0) 

 

53 (41.1) 

76 (58.9) 

 

 Selisih (g/dl) 0.5 ± 1.1 -0.6 ± 1.3 <0.0001** 

 Nilai p <0.0001* <0.0001*  

* Paired T-test, p<0.05 

** Independent T-test, p<0.05 

Perubahan kadar hemoglobin pada penelitian ini kemungkinan merupakan 

efek dari pendidikan gizi yang diberikan oleh guru yang menyampaikan modul 

pendidikan gizi kepada siswi. Dengan pendidikan gizi tersebut, siswi mengetahui 

pemilihan pangan yang tinggi zat besi untuk mencegah anemia. Hasil penelitian 

ini tidak sebanding dengan penelitian serupa di Nikaragua (Moore et al. 2009). 

Pada penelitian tersebut, kadar hemoglobin anak remaja perempuan tidak 

membaik signifikan setelah pemberian pendidikan gizi. Akan tetapi, hasil 

penelitian ini sejalan dengan temuan Kapur et al. (2003) yang membandingkan 

efektivitas pendidikan gizi dan/atau suplementasi selama 16 minggu terhadap 

status besi anak-anak usia 9-36 bulan di daerah urban slum di Delhi, India. 

Berdasarkan penelitian tersebut, pendidikan gizi memiliki efek positif terhadap 

status besi dengan meningkatkan asupan zat besi melalui makanan. Pendidikan 

gizi meningkatkan kadar hemoglobin lebih tinggi dibandingkan suplementasi, 

tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan pendidikan gizi+suplementasi (2.9, 

1.9, dan 3.8%, secara berturut-turut). 

Walaupun secara keseluruhan terdapat hasil positif yang cukup signifikan, 

akan tetapi jumlah sample size di akhir penelitian berkurang hingga 40% 

dikarenakan terdapat dua sekolah yang mengundurkan diri. Oleh karena itu 

penelitian akan diteruskan sampai dengan bulan Februari 2018 dengan sekolah 

intervensi baru di PGRI Ciampea dengan harapan dapat memenuhi power untuk 

dapat membuat kesimpulan yang lebih valid. 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penerimaan guru guru dalam melaksanakan program edukasi gizi di 

sekolah bervariasi dari sangat baik sampai dengan yang sangat kurang. 

Hal ini dipengaruhi oleh komitmen kepala sekolah dalam menjalankan 
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dan mendorong para guru untuk mengimplementasikan program sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat.  

2. Penerimaan siswi secara keseluruhan baik terhadap program edukasi dan 

antusias agar program tetap berlanjut. 

3. Kepatuhan penyampaian edukasi gizi sesuai dengan yang direncanakan 

yaitu sebanyak 14 pertemuan. 

4. Terdapat perbedaan yang siginifikan pada pengetahuan dan sikap gizi 

antara kelompok intervensi dan kontrol, dimana kelompok kontrol lebih 

rendah. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada praktek gizi, 

namun kedua kelompok meningkat secara signifikan pada pengukuran 

endline. 

5. Status gizi subjek berdasarkan indeks IMT/U tidak berbeda nyata antara 

kelompok intervensi dan kontrol, baik pada saat baseline maupun 

endline. Akan tetapi, terjadi perubahan nilai z-score IMT/U yang 

signifikan setelah masa intervensi, baik pada kelompok intervensi 

maupun kontrol. 

6. Terjadi peningkatan yang signifikan pada rata-rata kadar hemoglobin 

dan penurunan prevalensi anemia pada kelompok intervensi 

dibandingkan kelompok kontrol. 

 

B. Saran 

 Dalam melaksanakan program edukasi gizi di sekolah perlu adanya 

komitmen yang kuat dari kepala sekolah selama program berlangsung. Disarankan 

untuk program selanjutnya agar dibuatkan MoU antara pihak sekolah dengan 

peneliti atau instansi yang menaungi di awal program agar jika terjadi perubahan 

kepala sekolah, komitmen sekolah dan para guru dapat dipertahankan selama 

program berlangsung.  
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I. JADWAL KEGIATAN 

Berikut merupakan jadwal pelaksanaan dari penelitian ini. 

No. Kegiatan 
2017 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan           

2. Baseline survey guru           

3. Intervensi: pelatihan guru mengenai modul 

edukasi gizi dan kesehatan 

          

3. Baseline survey siswa           

4. Implementasi modul gizi dan kesehatan di 

SD intervensi 

          

5. Monitoring dan evaluasi           

6. Endline survey           

7. Analisis hasil penelitian           

8. Penulisan laporan            
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J. LAMPIRAN 

 Lampiran 1 Keterangan Lolos Kaji Etik 

 Lampiran 2 Surat Tugas Kepanitiaan dan Peserta 

 Lampiran 3 Daftar Hadir Panitia dan Peserta 

 Lampiran 4 Foto Kegiatan 

 Lampiran 5 Informed Consent 

 Lampiran 6 Draft Manuskrip 

 Lampiran 8 Data Asli dalam Format SPSS/DBF (dalam CD terpisah) 
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Lampiran 4. Foto Kegiatan 

 

  Pengukuran berat badan saat endline Praktek membuat sarapan sehat di SMP 

Terbuka 

Hasil karya siswa untuk penugasan 

pembuatan mading di SMP Geo 

Informatika 

 

Hasil karya siswa untuk penugasan 

pembuatan mading di SMP Geo Informatika 

Diskusi mengenai gizi dan kesehatan di 

kelas SMK Farmasi 

 

Presentasi penugasan di SMK Farmasi 








